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Dit is de eerste nieuwsbrief in 2014. Het jaar begon
traditioneel met de nieuwjaarsreceptie. Daarvan een kort
verslag in deze nieuwsbrief. Verder nieuws over de
huishoudelijke vergadering, lezingen en andere activiteiten
van de afdeling. Veel leesplezier toegewenst!
Traditiegetrouw begon het nieuwe verenigingsjaar met de
nieuwjaarsreceptie. Dit keer weer eens op zaterdag en het
was een succes!

Er was een flinke opkomst en we zagen ook zendamateurs die
je anders niet zoveel ziet. Er was voldoende te eten en
drinken, zoals bitterballen en andere warme snacks.
Gerard, PD0MNO had een flinke hoeveelheid
overheerlijke Goudse stroopwafels meegenomen.
De voorzitter, Wim Zonneveld heeft een
nieuwjaarstoespraak gehouden waarin hij terug keek op een
geslaagd verenigingsjaar 2013.
De huishoudelijke vergadering over 2013
vond plaats op woensdag 22 januari. Er
waren zo'n 25 leden en belangstellenden en
het was een rustige vergadering. Herman
Blom heeft, uiteraard onder dankzegging
voor zijn inzet, plaats gemaakt voor Rody Korthout, PD2RVK.

De financiën waren ook in 2013 prima op orde en uit het
verslag van de secretaris, voorgelezen door Roy Deurloo,
bleek ook dit keer dat de afdeling in 2013 veel activiteiten
heeft georganiseerd, voor en door de leden!
Lezing op woensdag 14 mei.
SPECTRUM ANALYSER MET TRACKING GENERATOR.

Wij hebben de ons, van eerdere lezingen bekende Jos
Disselhorst, PA3ACJ, bereid gevonden om wederom voor ons
een lezing te geven.
Dit maal zal hij ons het gebruik van een spectrum analyser
met een tracking generator laten zien.
Zoals bekend van Jos, wordt dit weer een hele leuke en
interessante lezing voorzien van allerlei proefjes.
De lezing begint om precies 20.00 uur.
PACC 2014
PA14TSS The Sleur Shack on the air
Ruim een week voor de PACC zijn we gestart met de
voorbereidingen.

Zelfs nog daarvoor hebben we zaken geregeld. Maar het is
toch altijd in de laatste week heel wat werk om alles perfect
te regelen.

Zo hadden we dit jaar een sponsor die een hoogwerker
aanbood. Verder was het terrein te Bleiswijk weer
beschikbaar gesteld door Bleizo.
Ja, bouwen met die handel dat moest gebeuren. Helaas zat
het weer de zaterdag zwaar tegen.

Een plas regen kwam naar beneden, niet normaal. Maar het
opbouwen ging gewoon door. Een QRO end fed met een LC
match voor de 20 en 40 meter verticaal in de hoogwerker. Een
spider beam voor de 10, 15 en 20 meter. Het was flink
doorbouwen maar natuurlijk tussen door een bakkie koffie.
De kachels stonden lekker aan. Het gekke is dat toen we
buiten klaar waren we de regen zo weer vergeten waren. In de
sleurhut gingen we precies op tijd in de lucht. En de eerste
stations werden gelogd.
Alles ging top. Al snel
werd de bruine bonen
soep warm gemaakt en
de fun was bij iedereen
van zijn gezicht te zien.
In de avond kwam de
wind meer opzetten en
dat was wat minder
gunstig. Af en toe flinke
wind stoten en dat bracht om 9:00 uur zondag ochtend het
probleem met zich mee. De spider beam had schade
opgelopen en moest naar beneden.
Helaas net op het moment dat we aardig tekeer gingen op de
15 meter band. Daarna zouden we nog op de 10 meter gaan
starten. Jammer maar helaas, volgend jaar beter.

We zullen de constructie aanpassen. Opruimen ging ook
lekker met zijn allen, en we hebben een prima portable pacc
gedraaid. Op dit moment van schrijven de 6e plaats. Het
mooie van alles is dat al het eten ook op is gegaan en we met
zijn allen een top weekend hebben gehad. Want ook de TSS
gast operators die tot de crew behoorden hebben hun
steentje bijgedragen.

Bezoekers die geweest zijn, ook bedankt voor de leuke
uurtjes.
Meer informatie over de TSS is te vinden op
www.facebook.com/dutch.tss
Met vriendelijke groet
Rene van der Zwan PD2RKG
& Willem Pelt PD4W
Crew PA14TSS: PD2RKG, PD4W,
PD0HGZ, PD5P, PD3MR, PD0KDF,
PA2MD, PA3WEG
Kruis Yagi zelfbouw project.
Herman Blom kondigt hierbij het eerste zelfbouw project voor
2014 aan en deze keer is het een kruis yagi voor 2m en 70cm.

De bedoeling van deze antenne is dat hij in de
hand gehouden kan worden om in het veld
contact te kunnen maken met satelliet
repeaters, waarvan er voor amateur gebruik
een aantal rond de aarde zweven.

De kosten voor dit zelfbouw project zullen € 25,- bedragen.
Wil je aan dit project meedoen dan moet je je hiervoor
opgeven. Je moet daarvoor een e-mail sturen naar
pd2rvk@spaceserver.nl.
Donderdag 22 mei gaan we weer spulletjes van eigenaar
laten verwisselen. Dan wordt de traditionele
voorjaarsverkoping
gehouden. Voor de exacte
locatie moet je de website
even in de gaten houden.
Je kan natuurlijk wel alvast
beginnen met het verzamelen
van bruikbaar materiaal waar
wellicht iemand anders ook nog wat aan heeft. Het moet wel
met de hobby te maken hebben. Dus geen koelkasten,
wasmachines en koffiezetapparaten….

Wees er tijdig bij op donderdag 22 mei, zeker als je
spullen wil verkopen. De kavel lijst gaat op volgorde
van binnenkomst. En de verkoping begint om 20:00
uur, de zaal is open om 19:15 uur.
In juni begint de nieuwe Novice-cursus. Iedereen die het wil
volgen is welkom, lid of geen lid. Regio of
geen regio, kijk op onze website pi4gv.nl voor
de gegevens en de aanmelding. Maak nu
eindelijk de plannen om zendamateur te
worden waar. De cursus werkt met het
cursusmateriaal van de VERON dat
gemakkelijk bij het verkoopbureau van de
VERON is te bestellen.
We zijn van plan om samen met de VRZA afdeling
Haaglanden in de maand juni een
zomervossenjacht te organiseren.
Een prima gelegenheid om je eigen gebouwde
peilontvanger weer eens uit de kast te halen!
We willen wel weten of er genoeg
belangstelling voor zo’n échte Haagse
vossenjacht is! Dus stuur even een e-mail aan
bestuur@verongv.nl als je van plan bent om te gaan peilen
in juni! Ook als je zelf
geen peilontvanger hebt,
kun je tóch meedoen,
want bij de start zijn
peilontvangers
verkrijgbaar! En wat het
weer betreft hoef je het
ook niet te laten, want
het belooft een mooi
maand te worden volgens de weerprofeten!
Kom overigens gerust eens langs op de gezellige
verenigingsavonden! Iedere woensdag zijn we geopend en de
koffie, thee en versnaperingen staan klaar! Als je thuis geen
antennes hebt, dan kun je gebruik maken van ons
verenigingsstation PI4GV. We hebben sinds kort zelfs een
echte beam op het dak staan!

Voor de laatste informatie over de club, raadpleeg de website
www.verongv.nl en je kan je daar ook aanmelden voor de
nieuwsbrief.
75ste vergadering van de VERON Verenigingsraad,
gehouden op 12 april 2014
Hier volgt een kort verslag in
chronologische volgorde van
deze vergadering.
Het uitgebreide verslag kunt
u in een volgende uitgave
van ELECTRON lezen.
Aan deze vergadering
namen voor afdeling A18
‘s-Gravenhage de volgende leden deel: Wim Zonneveld
(PA2WJZ), Bob de Haan (PA0BDH), Jaap Lindeloo (PA0HVL)
en Dirk Pronk (PA0VIP).
Rond 11:05 deed Voorzitter Remy Denker de opening van
deze vergadering door een kleine toespraak te houden.
De aanwezigheidscheck van de diverse afdelingen werd nu
gecontrolleerd.

De ingezonden stukken werden bekend gemaakt en
voorgelezen.
Herdenking van de ons ontvallen leden door een minuut
stilte.
De notulen van de 74e VR
werden gepresenteerd en
goed bevonden.
De verslagen van jaar 2013
van de Algemeen
secretaris, Algemeen
penningmeester en
Kascontrolecommissie
werden voorgelezen en
behandeld. Afdelingen Rotterdam en Zwolle waren
kascontrollecommissie en hadden de Kas in orde bevonden
waarna décharge werd verleend. Volgend jaar zijn Rotterdam,
Hoogeveen kascontrolecommissie met als reserve
Amersfoort.
De verslagen van Bureau’s en Cies werden aangenomen en
goedgekeurd.
Tijdens de verkiezing van voorzitters van Bureau’s en Cies
werd aangenomen dat het ledental hier verlaagd wordt van
12 naar 9.
Nieuwe functies van leden werden nu bekendgemaakt, zo ook
de aftredende leden.
Aftredend lid van de Cie
Kurt Wilmink gaf nu een
lezing over het ‘VAS’ en de
nieuwe website van de
VERON die er aan gaat
komen. Een zeer intensief
werk met veel inzet van de
werkgroep ICT. Het
voorbeeld dat werd
getoond zag er veel belovend uit. De nieuwe site hoopt men
klaar te hebben op de Dag van de Radioamateur in
November.
Voorzitter Remy Denker gaf nu zijn algemene beschouwing
van het afgelopen jaar en wat men kan verwachten in de
toekomst.

De ingezonden voorstellen van de diverse afdelingen werden
nu besproken en behandeld. Deze voorstellen zijn in de april
uitgave van ELECTRON te lezen.
A) Voorstel 1 - afd Twente - hier werd voor gestemd.
B) Voorstel 2 - afd Leiden - dit werd ingetrokken.
C) Voorstel 3 - afd Alkmaar - hier werd tegen gestemd.
D) Voorstel 4 - afd Amersfoort - hier werd voor gestemd na
gedifferencieerd stemmen
E) Voorstel 5 - afd Amersfoort - op dit voorstel kwam een
amendement vanuit Hoogeveen. Na gedifferentieerd
stemmen was men voor het amendement maar hierna toch
tegen het voorstel. Dit voorstel gaf flinke commotie en vele
op- en aanmerkingen tijdens het stemmen.
F) Voorstel 6 - afd Dordrecht - dit werd verworpen.
G) Voorstel 7 - afd Den Helder - hier werd tegen gestemd.
De begroting voor 2014 werd behandeld en
goedgekeurd.
Er volgde een rondvraag met weinig inhoud.
Tot slot werd de voorlopige datum voor de volgende
VR bepaald op 18 april 2015.
Rond 15:20 deed de voorzitter de dagsluiting.
Foto’s: Jaap, PA0HVL en verslag is gemaakt door Dirk,
PA0VIP.
Heb je zelf wat leuks te vermelden? Laat het ons weten en wie
weet staat het in de volgende nieuwsbrief!
Tot ziens op de club of tot horens op de banden!
Bestuur VERON afdeling Den Haag

